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سيرج راتيح مف ّ

 -االسمُ :شبم ثي ؽغي

 -اللــقـــــة :الـمـلـفـــبط

 -تاريخ

 -مكان الميالد :رًْظ

 -الحالح المذنـيّـح :هزضّط

 -عـــذد األتــنـاء :اصٌبى.

 -الهاتف:
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الميالد 25 :هبسط 1968

 -العنىان اإللكتروني:

hichem.kalfat@gmail.com

 /1المعطياخ المهنيّح:
 -المهنح :هـذسّ ط ثـبؽـش ثغلك الزؼل٘ن الؼبلٖ

صص :اللغخ ّاٙداة الؼشث٘خ
 -مجال التخ ّ

ػبا
التخصص الضيّق :الذساعبد األدثّ٘خ ّرؾل٘ل الخطبة
ّ
 الذرجح :عزبر رؼل٘ن ٍلسسح :الـوؼِذ الؼبلٖ للغبد ثزًْظ  -القسم :لغن الؼشث٘خ ّالزشعوخ
 الجامعح :عبهؼخ لشطبط  -المؤ َّ /2الشهاداخ والىحائق:
الغبهؼٖ فـٖ اللغخ ّاٙداة الؼشثّ٘خ هي كلـّـّ٘خ اٙداة ّالفٌْى ّاإلًغبًّ٘بد ثوٌـّْثخ.
  :2009الزأُ٘لّ
  :2003الذكزْساٍ فـٖ اللغخ ّاٙداة الؼشثّ٘خ هي كلـّـّ٘خ اٙداة ثوٌـّْثخ.  :1993الزجشٗض فـٖ اللغخ ّاٙداة الؼشثّ٘خ هي كلـّـّ٘خ اٙداة ثوٌـّْثخ.  :1992الكفبءح فـٖ الجؾش هي كلـّـّ٘خ اٙداة ثوٌـّـْثخ.  :1991األعزبرّٗخ فـٖ اللغخ ّاٙداة الؼشثّ٘خ هي داس الوؼلـّـو٘ي الؼل٘ب ثغْعخ.  :1987الجبكبلْسٗب (شؼجخ اٙداة). /3الـمناظراخ واالنتذاتاخ:
ػبا.
  :2016ااسرمبء لٔ دسعخ عزبر رؼل٘ن ٍل  :2011االنتداب في درجة أستاذ محاضر بالتعليم العالي.  :2004ااسرمبء لٔ دسعخ عزبر هغبػذ ثبلزؼل٘ن الؼبلٖ.  :1995ااًزذاة فٖ دسعخ هغبػذ ثبلزؼل٘ن الؼبلٖ.  :1993ااًزذاة فٖ دسعخ عزبر هجشّص ثبلزؼل٘ن الضبًْٕ.1

 /4الـتـذريـس واإلشراف على الثحىث العلميّح:
  :2020 –2016عزبر رؼل٘ن ػبا :رأه٘ي الذسّط ّاإلششاف ػلٔ ًغبص سعبئل الذكزْساٍ ّهزكشادالجؾش فٖ هغزْٓ الوبعغز٘ش.
  :2015 – 2011عزبر هؾبضش ثبلزؼل٘ن الؼبلٖ  :رأه٘ي الذسّط ّاإلششاف ػلٔ ًغبص سعبئل الذكزْساٍّهزكشاد الجؾش فٖ هغزْٓ الوبعغز٘ش.
  :2010 – 2004عزبر هغبػذ ثبلزؼل٘ن الؼبلٖ  :رأه٘ي الذسّط ّاإلششاف ػلٔ ًغبص هزكـّشاد الجؾش فٖهغزْٓ خزن دسّط األعزبرّٗخ.
  :2003 – 1995هغبػذ ثبلزؼل٘ن الؼبلٖ.  :1995 – 1993عزبر هجشّص ثبلزؼل٘ن الضبًْٕ. /5الـمىاد الـمذ َّرسح:
 .دسّط األعزبرّٗخ (الٌظبم المذٗن) :األدة المذٗن (الشؼش ّالٌضش) – األعلْث٘خ  -الـوٌِغ٘خ  -اللغخ
( اإلػشاة ّااشزمبق ّالزظشٗف ّاإلٗمبع ّالظْر٘بد ّالذالخ).
ة .دسّط اإلعبصح (هٌظْهخ " هذ") :الزشعوخ :الزؼشٗت  -األدة المذٗن (الٌضش)  -الٌمذ المذٗن  -الٌمذ
الؾذٗش ً -ظشٗخ األدة.
ط .الشِبدح الْطٌ٘خ فـٖ الزشعوخ :1الزذل٘ك اللغّْٕ  -الزأل٘ف.2
د .دسّط الـوبعغز٘ش (هٌظْهخ " هذ") :رؾل٘ل الخطبة  -األدة المذٗـن  -الوٌبُظ الٌمذّٗخ الؾذٗضخ –
الوظطلؼّٗخ الوخزظّ خ.
 /6الثحج:
 هغبا الجؾش :الذساعبد األدثّ٘خ ّرؾل٘ل الخطبة. ااًزوبء لٔ ُ٘بكل الجؾش ّالوشبسكخ فٖ ػوبلِب:  :2020 – 2015ااًزوبء لٔ ّؽذح الجؾش فٖ اللغخ ّاألشكبا الضمبفّ٘خ ثبلوؼِذ الؼبلٖ للغبد ثزًْظ.  :2015 – 2011ااًزوبء لٔ هخجش الجؾش فـٖ "ًؾْ الخطبة ّثالغخ الزذاّا" ثكلـّـ٘ـّـخ اٙداة ّالفٌْىّاإلًغبً٘بد ثوٌـّـْثخ.
  :2011 – 2005ااًزوبء لٔ ّؽذح الجؾش فـٖ رؾل٘ل الخطبة ثكل٘خ اٙداة ّالفٌْى ّاإلًغبً٘بد ثوٌـّـْثخ.  :2005 – 2004ااًزوبء لٔ فشٗك الجؾش فـٖ الجالغخ ّالؾغبط ثكلـّـ٘ـّـخ اٙداة هٌـّـْثخ. /7الـمنشىراخ:
" :2007طْسح "الوزمجل الٌوْرعٖ" فـٖ الـومذهخ :رغل٘برِب ّدالزِب ػلٔ رؼبهل اثي خلذّى هغ
هظبدسٍ الزبسٗخ٘خ" ،ضوي ػوبا ًذّح "هشعؼ٘بد اثي خلذّى ّهظبدس رفك٘شٍ" ،هٌشْساد الـوؼِذ
الؼبلٖ للغبد ثزًْظ ،رًْظ  ،2007ص ص.188 – 127 .
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( 2008أ)" :الج٘بع هك ًّْب هي هكًْبد الخطبة الْاطف" ،ضوي كزبة همباد فـٖ رؾل٘ل
الخطبة ،هٌشْساد كل٘خ اٙداة ّالفٌْى ّاإلًغبً٘بد ،هٌْثخ ُّْ .ػول هٌشْس فـٖ طبس ّؽذح الجؾش
فـٖ رؾل٘ل الخطبة ،رًْظ  ،2008ص ص.210 - 145 .
( 2008ب)  :رأّٗل٘خ الظْسح الـوجٌ٘خ ػلٔ الـوشبثِخ (طْسح الطلل/الكزبة ًوْرعب) ،هٌشْساد
كل٘خ اٙداة ّالفٌْى ّاإلًغبً٘بد ،هٌْثخ ُّْ .ػول هٌشْس فـٖ طبس ّؽذح الجؾش فـٖ رؾل٘ل الخطبة،
رًْظ  272( ،2008طفؾخ) [ ،ػ٘ذ ًششٍ فٖ سثذ ،األسدى ،هٌشْساد ػبلن الكزت الؾذٗش.]2014 ،
 :2009الـوزغّ٘ش األدثٖ فـٖ ششّػ عمظ الضًذ ألثٖ الؼالء الـوؼشّٕ ( ،طشّؽخ الذكزْساٍ)،
هٌشْساد ػبلن الكزت الؾذٗش ،سثذ – األسدى 464( 2009 ،طفؾخ).
( 2012أ) " :الـوشبثِخ ّالزؾْٗل" ضوي ػوبا ًذّح :دٌٗبه٘خ اللغبد ّالغ٘بدح الضمبفبد،
هٌشْساد الـوؼِذ الؼبلٖ للغبد ثزًْظ ،رًْظ ،2012 ،ص ص.230 - 183 .
( 2012ب)" :هي رغل٘بد الزظْٗش الوجٌٖ ػلٔ الوشبثِخ" :هب كٌذ ؽغت ( )..ؽزـّٔ (،"")..
رًْظ ،ؽْل٘بد الغبهؼخ الزًْغّ٘خ ،الؼذد  ،57لغٌخ  ،2012ص ص.260 - 227 .
" :2013اعزشار٘غّ٘خ الؾغبط الزظْٗش ّ
ٕ فٖ خطبة الغشعبً ّٖ" ،رًْظ ،ؽْلّ٘بد الغبهؼخ
الزًْغّ٘خ ،الؼذد  ،58لغٌخ  ،2013ص ص.187 - 137 .
" :2014الؾغبط الزظْٗشّٕ فٖ خطبة المشطبعٌـ ّ ّٖ رغل٘برَ ّ عغَ" ،رًْظ ،ؽْلّ٘بد الغبهؼخ
الزًْغّ٘خ ،الؼذد  ،2014 ،59ص ص.36 – 9 .
( 2015أ)" :الؾغبط الزظْٗشّٕ فٖ خطبة المشطبعٌـ ّ ّٖ اعزشار٘غّ٘خ ااعزِْاء" ،رًْظ ،ؽْلّ٘بد
الغبهؼخ الزًْغّ٘خ ،الؼذد  ،2015 ،60ص ص.64 - 37 .
( 2015ب)" :اعزشار٘غّ٘خ ااعزِْاء فٖ خطبة ثٖ ُالا الؼغكش ّ
ٕ" ،رًْظ ،آداة الم٘شّاى،
الؼذد  ،2015 ،11ص ص.130 – 109 .
( 2018أ) " :هشاعن المشاءح ػٌذ الؼشة ث٘ي الزلمـّـٖ ّالزْظ٘ف" ،ضوي ػوبا ًذّح :طشائك
الزْاطل هي الزلمـّـٖ لٔ الزْظ٘ف ،هٌشْساد الوؼِذ الؼبلٖ للغبد ثزًْظ ّهغوغ األطشػ لٌشش ّرْصٗغ
الكزبة الوخزضّ  ،رًْظ ،2018 ،ص ص.61 – 33 .
 (2018ب)ً" :ظبم ػوبا الخطبة فٖ كزبة الجظبئش ّالزخبئش " ،ضوي كزبة دساعبد ّثؾْسهِذاح لٔ األعزبر هؾوْد طششًْخ  ،رمذٗن ػجذ الوغ٘ذ الششفٖ ،عوغ ّرٌغ٘ك خبلذ الغشٗجٖ  -علْٓ
الغبهؼٖ ،رًْظ ،2018 ،ص ص.538 – 485 .
الغؼذإّ ،هشكض الٌشش
ّ
 ( 2018ج) " :الزاكشح ّالْلغ " ،ضوي ػوبا ًذّح :الكزبثخ ّالزاكشح  ،ساعغ الٌظْص ّ ػ ّذُبللٌشش عو٘ش الغؾ٘وٖ ،هٌشْساد كلّ٘خ اٙداة ّالؼلْم اإلًغبًّ٘خ ثبلم٘شّاى ّداس صٌٗت للٌشش ّالزْصٗغ ،
رًْظ ،2018 ،ص ص.226 – 205 .
 " :2019اعزشار٘غّ٘خ الؾغبط المظظ ّٖ فٖ الخطبة الٌمذ ّٕ" ،ضوي كزبة ػوبا هِذاح لٔ
األعزبر ؽ ّوبدٕ ط ّوْد ،رمذٗن شكشٕ الوجخْد ،عوغ ّرٌغ٘ك ثغوخ ثلؾبط سؽْهخ الشك٘لٖ ُ -شبم
3

الملفبط ،هٌشْساد الوؼِذ الؼبلٖ للغبد ثزًْظ ّهغوغ األطشػ للكزبة الوخزضّ  ،رًْظ ،2019 ،ص
ص.132 – 99 .
 /8سائر النشاطاخ العلميّح الثيذاغىجيّح:
  :2020 – 2011ػضْ فٖ لغٌخ الذكزْساٍ ّالزأُ٘ل فٖ اللغخ ّاٙداة الؼشثّ٘خ ثكلّ٘خ اٙداةّالفـٌـْى ّاإلًغبًّ٘بد هٌـّـْثخ :الوغبُوخ فٖ رمْٗن ػذد هي سعبئل الجؾش الوٌزو٘خ لٔ ؽمل األدة ّالٌمذ
ّرؾل٘ل الخطبة ّالوشبسكخ فٖ لغبى الوٌبلشخ.
  :2020 – 2012ػضْ فٖ لغٌخ الوؼبداد :اللغٌخ المطبػّ٘خ للؼلْم اإلًغبًّ٘خ ّااعزوبػّ٘خ ( داسحالزؼل٘ن الؼبلٖ الخبصّ ّالوؼبداد)  :الٌظش فٖ ّعٍْ الزشبثَ ّالزجبٗي المبئوخ ث٘ي هٌظْهخ الزؼل٘ن الؼبلٖ
الزًْغّ٘خ ّهٌظْهبد الزؼل٘ن الؼبلٖ فٖ ػذد هي الذّا األعٌجّ٘خ لظذ الْلْف ػلٔ الضْاثذ ّالوزغّ٘شاد،
ّرلك فٖ ع٘بق الٌظش فٖ ػذد هي هلفبد الوؼبدلخ الوؼشّضخ ػلٔ ًظبس اللغٌخ المطبػّ٘خ للؼلْم اإلًغبًّ٘خ
ّااعزوبػّ٘خ.
  :2020 – 2012ػضْ فٖ اللغٌخ الْطٌّ٘خ المطبػّ٘خ فٖ الزشعوخ (اإلداسح الؼب ّهخ للزغذٗذالغبهؼٖ) :الٌظش فٖ هلفـّـبد رأُ٘ل ػذ ٍلد هي اإلعبصاد األعبعّ٘خ ّهغبساد الوبعغز٘ش الوٌِ ّٖ الوؼشّضخ
ّ
ػلٔ ًظبس اللغٌخ الْطٌّ٘خ المطبػّ٘خ فٖ الزشعوخ هي عل رمْٗوِب.
  :2020 –2014سئ٘ظ لغٌخ الوبعغز٘ش فٖ اللغخ ّاألدة ّالؾضبسح الؼشثّ٘خ ثبلوؼِذ الؼبلٖ للغبدثزًْظ (هبعغز٘ش الجؾش) :رٌظ٘ن هخزلف ػوبا اللغٌخ ثزٌغ٘ك عِْد الضهالء ػضبء اللغٌخ ّرلك فٖ
ّ
طبس الٌظش فٖ ػذد هي الولفـّـبد هٌِبّ :
ّهلف هضبه٘ي
هلف الطلجخ الشّ اغج٘ي فٖ الزغغ٘ل ثبلوبعغز٘ش،
الوغبئل الوذسَّعخ (هشاػبحً للزكبهل ث٘ي الذسّط الوؤهـَّـٌخ فٖ هغزْٓ الوبعغز٘ش).
  :2020 – 2015ػضْ فٖ ُ٘ئخ الزؾشٗش ثوغلـّـخ ؽْلّ٘بد الغبهؼخ الزًْغّ٘خّ ،ػضْ فٖ هبًخالوغلـّـخ :الوغبُوخ فٖ ػوبا الزؾك٘ن ّالوشبسكخ فٖ ًشبطبد ُ٘ئخ الزؾشٗش.
ػوبا
  :2020 - 2017ػضْ فٖ ػذد هي لغبى الزأُ٘ل الخبطّخ (ّسئ٘ظ لؼذد هٌِب) :رٌظ٘نِ
ػذ ٍلد هي لغبى الزأُ٘ل الخبطّ خ ّالوغبُوخ فٖ الٌظش فٖ ػذد هي هلفّبد الزأُ٘ل الغبهؼٖ ال ُوْدػخ ثغبهؼخ
لشطبط.
  :2020 - 2018ػضْ فٖ الوغلظ الؼلو ّٖ ثبلوؼِذ الؼبلٖ للغبد ثزًْظ  :الٌظش فٖ ػذد هيالولفـّـبد الوزـّـظلخ ثزغ٘٘ش شؤّى الوؤعّغخ رغ٘٘شا ػلوّ٘ب ّالوغبُوخ فٖ هٌبلشخ ػذد هي الوغبئل لظذ
الزْطـّـل لٔ ارخبر لشاساد فٖ شأًِب.

4

